
Domov pro seniory SLEZSKÉ HUMANITY, 
obecně prospěšné společnosti, KARVINÁ 

Základní informace o Domově pro seniory SLEZSKÉ HUMANITY, 
obecně prospěšné společnosti,KARVINÁ  /dále DpS/ 

 

 Umístění je realizováno na základě podané Žádosti o umístění 

 Zřizovatelem našeho domova je SLEZSKÁ HUMANITA, obecně 

prospěšná společnost Karviná (dále jen SH)  

 DpS poskytuje pobytovou sociální službu. Je registrovaným 

poskytovatelem sociálních služeb 

 Žádost o umístění si zájemce vyzvedne u sociální pracovnice DpS nebo 

na Správě SH v Karviné – Nové Město. Žádost je možno si stáhnout z 

webových stránek organizace   

 Vyplněnou žádost může zájemce zaslat  poštou na adresu: SLEZSKÁ 

HUMANITA obecně prospěšná společnost, Sokolovská 1761, Karviná – 

Nové Město, 735 06, osobně předat ředitelce SH na téže adrese nebo 

sociálnímu pracovníkovi DpS 

 Informace o domově získá zájemce prostřednictvím tohoto informačního 

materiálu, na webových stránkách organizace: www.slezskahumanita.cz 

nebo u ředitelky SH, dále u vedoucí zdravotní a sociální služby či 

sociálního pracovníka DpS  

 Naše celodenní pobytová služba je určena seniorům nad 65 let, kteří mají 

sníženou soběstačnost zejména z důvodu věku , zdravotního postižení 

nebo se ocitli v krizi a potřebují péči, podporu nebo pomoc při zajišťování 

a naplňování aktivního a důstojného života 

 Při poskytování podpory či péče se řídíme následujícími principy: 

aktivizací, důstojností, slušností, respektováním potřeb obyvatel, 

diskrétností, nestranností, odborností a dodržováním standardů 

 Naším cílem je: podpora psychické a fyzické soběstačnosti uživatelů, 

podpora samostatnosti uživatelů v rozhodování při řešení nepříznivé 

sociální situace, podpora uživatelů v udržování dosavadních 

společenských kontaktů s rodinami, přáteli, zajištění důstojného života a 

vytváření a zachování bezpečného prostředí 

 Naše zásady jsou: respektování lidských práv, základních svobod a lidské 

důstojnosti, ke klientům přistupujeme bez předsudku, negativního 

hodnocení a diskriminace, vycházíme z individuálních potřeb uživatelů, 

klientům poskytujeme jen takovou míru péče, jakou nezbytně potřebují, 

podporujeme uživatele v zachování sociálních kontaktů a poskytování 

     služeb stavíme na týmové práci a nezapomínáme na odborný růst našich  

     zaměstnanců 

http://www.slezskahumanita.cz/
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 DpS je se nachází v rekonstruované budově bývalé mateřské školy v 

centru města ve vilové čtvrti. Budova je dvoupodlažní, bezbariérová, 

klienti se mohou dostat do budovy sami po nájezdové rampě u vchodu 

budovy.  V budově se nachází pokoje klientů, lůžkový výtah, sociální 

zařízení pro muže a ženy, společenská místnost, kanceláře pro vedoucí 

zdravotní a sociální služby, sociální pracovnici a pracovníky v přímé péči. 

Společenská místnost je vybavena audio, video technikou, knihovničkou, 

klavírem. V domově je ubytováno 40 klientů. K přivolání personálu slouží 

bezdrátová signalizace 

 Pokoje jsou dvou, tří a čtyřlůžkové. Vícelůžkové pokoje  slouží především 

imobilním klientům vyžadujícím zvedací techniku a ošetřovatelské 

vozíky. V domově je 30 míst pro ženy a 10 míst pro muže. Pokoje jsou 

vybaveny standardním dřevěným nábytkem, skříní, polohovacími 

elektrickými lůžky, nočními stolky, umyvadlem, osvětlením, věšáky na 

ručníky, zrcadlem a dle přání televizí. Pokoj je možno si dovybavit 

drobnými předměty osobní povahy – obrázky, fotografie, polštářek, 

polička apod. Koupelna a WC jsou umístěny na každé straně. Sociální 

zařízení je vybaveno madly, kompenzačními pomůckami, které usnadňují 

život imobilním klientům 

 Do domova si klient vezme ošacení, které doporučujeme před nástupem 

do domova čitelně označit na nenápadném místě v rubu ošacení. Označení 

je možno provést nejlépe lihovým fixem na textil. Stejným způsobem 

doporučujeme označit i další prádlo a ošacení, pořízené již v průběhu 

pobytu v domově. Můžete také požádat o označení oděvu štítkem – SH 

vlastní štítkovací stroj. Nezodpovídáme za případné ztráty neoznačeného 

prádla 

 SLEZSKÁ HUMANITA, obecně prospěšná společnost přijímá 

sponzorské dary, které dárce věnuje na Správě SH v Karviné nebo jej 

můžete předat sociální pracovnici přímo v domově pro seniory. Informace 

o sponzorství podává ředitelka SH nebo vedoucí domova 

 V den nástupu do Domova pro seniory klient a poskytovatel uzavírají 

písemnou Smlouvu o poskytnutí sociální služby 

 Ve Smlouvě je dojednaná výše úhrady a služby, které bude klient 

využívat, míra podpora a pomoci. Za tyto služby si klient platí (za 

ubytování a stravu ze svých příjmů, za poskytovanou péči platí 

příspěvkem na péči 

 Pokud příjem klienta nebude postačovat na úhradu nákladů za 

poskytování pobytové služby, bude jednáno o úhradě nákladů nebo 

spoluúčasti na úhradě nákladů s rodinnými příslušníky – Dohoda o 

spoluúčasti na úhradě nákladů pro poskytnutí služby sociální péče, 
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v souladu se Zákonem č.108/2006 Sb., § 71, odst. 3 o sociálních službách 

a Zákona č.94/1963 Sb., o rodině, v platném znění 

 Úhrada zahrnuje ubytování (úklid, praní a drobné opravy ložního a 

osobního prádla a ošacení, žehlení, topení, teplou a studenou vodu) a 

stravu (snídani, oběd, svačinu, večeři), na základě ordinace lékaře je 

možno poskytnout stravu dietní  

 Příspěvek na péči slouží k úhradě poskytovaných úkonů péče. Klient, 

kterému byl přiznán podle stupně závislosti příspěvek na péči, hradí za 

úkony péče poskytovateli za kalendářní měsíc částku ve výši přiznaného 

příspěvku na péči /dle Zákona č. 108/2006 Sb. , § 73, odst. 4, písmena a)/ 

 Osoba, které nebyl přiznán příspěvek na péči /PnP/ či je PnP v řízení, platí 

do rozhodnutí o přiznání PnP částku 880,- Kč měsíčně. Po přiznání PnP 

dojde k vyúčtování poskytovatelem sociální služby. Pokud PnP přiznán 

nebude, osoba se zavazuje hradit částku 880,- Kč měsíčně i nadále  

 Při nástupu klienta do domova je nutno doložit sociální pracovnici 

následující doklady: 

- aktuální důchodový výměr /pokud klient žádá snížení o snížení úhrady za  

   ubytování a stravu/ 

- rozhodnutí o výši příspěvku na péči                

                - pokud má klient soudem stanoveného opatrovníka, pak rozhodnutí o jeho  

                  ustanovení    

                - pokud má jiná osoba vyřízenou Plnou moc k zastupování klienta  

 Zdravotní péče je zajišťována lékařem domova pro seniory a 

konziliárními lékaři, ošetřovatelská péče a rehabilitační ošetřování 

prostřednictvím zaměstnanců, kteří mají odbornou způsobilost k výkonu 

zdravotnického povolání 

 Klient má možnost zaregistrovat se k našemu smluvnímu praktickému 

lékaři -  MUDr. Palowski Marian - zajišťuje zdravotní péči v našem DpS 

a rovněž podává informace o zdravotním stavu klienta. Pokud klient bude 

chtít jiného praktického lékaře je seznámen s tím, že veškerý styk 

s lékařem si bude zajišťovat sám 

 V den nástupu je klient povinen dodat svoji zdravotní kartu 

 Do domova přichází 1x týdně smluvní rehabilitační pracovník 

 Spolupracujeme s lékárnou Salvátor v Orlové, která nám dodává a 

zajišťuje dovoz léků pro klienty do našeho domova  

 Pro inkontinentní klienty předepisuje pomůcky praktický lékař. Pomůcky 

jsou hrazeny ze zdravotního pojištění klienta, domov zajišťuje dodání 

těchto pomůcek 

 Rodinní příslušníci pomáhají zajišťovat vyšetření u odborných lékařů 
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 Dopravu do zdravotnického zařízení si klient zajišťuje pomocí 

příbuzných, v případech, kdy to není možné, zajišťujeme dopravu formou 

externích dopravců (taxi služba, senior taxi, doprava Unica centrum) nebo 

naším služebním vozem (viz. Sazebník úhrad za fakultativní služby). Tuto 

službu si klient hradí ze svých prostředků. Převoz klienta sanitním vozem 

ordinuje praktický lékař 

 Po nástupu do DpS je s klientem sestavováno počáteční nastavení sociální 

služby.  Každý klient má svého klíčového pracovníka, s kterým je 

seznámen. Klíčový pracovník je vyjednavačem mezi organizací a 

klientem, zjišťuje potřeby, cíle, požadavky, připomínky klienta a přenáší 

je do pracovního týmu organizace 

 Informace týkající se ošetřovatelské péče či sociální služby podává 

vedoucí zdravotní a sociální služby, staniční sestra nebo sociální 

pracovník. Informace o finanční situaci klienta podává sociální pracovník 

Domova pro seniory. Osoby, kterým je možno informace podávat, si 

klient určí sám 

 Praní prádla zajišťuje prádelna Lotos v Horní Suché.  

 Celodenní stravování zajišťuje centrální kuchyň SH v Karviné. Strava je 

podávána 4x denně dle stanovené diety, diabetikům 5x denně. Pokud 

přinesete svému blízkému potraviny podléhající rychlé zkáze, požádejte 

personál, aby toto jídlo označil a uložil do lednice. Zabráníte tak možnosti 

infekčního onemocnění. Chraňte zdraví svého blízkého, nenoste mu velké 

množství potravin, obzvláště diabetici by měli mít omezen příjem potravy 

a sladkých jídel. Náš nutriční terapeut  sestavuje vyvážený jídelníček, ve 

kterém jsou zastoupeny všechny nutriční hodnoty 

 Platby jsou prováděny na základě uzavřené Smlouvy o poskytnutí sociální 

služby 

 Další platby jsou za doplatky za léky, regulační poplatky ve zdravotnictví 

a léčebnou kosmetiku, případně poplatek za používání vlastní televize a 

rádia (dle platné vyhlášky o telekomunikačních poplatcích, který se hradí 

České poště) si klient hradí ze svých zdrojů 

 Aktuální Sazebník úhrad za ubytování a stravu a Sazebník úhrad za 

fakultativní služby je vyvěšen na webových stránkách a nástěnce na 

chodbě v DpS. Fakultativní služby nejsou součástí platby, klient si je 

hradí ze svých zdrojů 

 Klient má možnost zažádat o zřízení depozitního účtu v domově pro 

seniory a dohodnout hospodaření se zůstatkem důchodu. Klient může 

rovněž určit osobu, které mohou být vydány jeho deponované finanční 

prostředky. V tomto případě klient doručí notářsky ověřenou plnou moc, 
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kterou zplnomocňuje určenou osobu k přebírání jeho deponovaných 

finančních prostředků 

 Sociální pracovnice může zajistit doručování důchodu klientovi do našeho 

domova. Důchod náleží klientovi. Zbylou částku po úhradě pobytu si 

může klient uložit v ústavním trezoru nebo na osobní účet klienta. 

Doporučujeme klientovi mít na svém osobním účtu nebo u sebe měsíčně 

alespoň 500,- Kč na doplatky za léky, regulační poplatky ve zdravotnictví 

nebo na jiné osobní výdaje. Jedná se především o ty klienty, jímž přichází 

důchod na účet rodinného příslušníka nebo o ty klienty, kteří mají 

určeného zvláštního příjemce důchodu 

 Klient má právo svůj pobyt v DpS ukončit bez udání důvodu, a to za 

podmínek, uvedených ve Smlouvě o poskytnutí sociální služby. 

Poskytovatel může smlouvu vypovědět z důvodů, uvedených ve Smlouvě 

 

 Návštěvy jsou neomezeny, výjimku tvoří doba nočního klidu. Respektujeme   

 odpolední  odpočinek po obědě do 15.00 hod. Se svými blízkými se můžete   

 scházet na pokoji nebo v kulturní místnosti domova. Rovněž můžete   

 využívat venkovní prostory na zahradě 

 

 Můžete klientům telefonovat, k dispozici je přenosný telefon 

 

 Dovolenku nahlaste dva pracovní dny předem. Pokud je klient 24 hodin    

Mimo DpS /hospitalizace, dovolenka/, má nárok na vrácení peněz za        

celodenní stravu. Udržovací poplatek za 1 den, kdy klient nepobývá   

v domově, činí 160,- Kč 

    

 Pro klienty jsou pořádány různé kulturní a společenské akce. Je možno  

 zúčastnit se společných setkání ve společenské místnosti  /kreslení,  

 paměťové cvičení, promítání filmů, oslavy svátků, atd./ 

 

 Doporučujeme nepřinášet klientům alkoholické nápoje, kouření není 

povoleno v budově domova. 

 

 

     Své připomínky, stížnosti, poděkování, přání a názory můžete sdělit písemnou 

formou zapsáním do Knihy přání a stížnosti nebo vhodit do schránky na chodbě. 

Tímto přispějete ke zkvalitnění péče a zlepšení naší práce. 
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Naše adresa: Domov pro seniory SLEZSKÉ HUMANITY Karviná  

                    Tyršova 2346,  734 01 Karviná-Nové Město 

                    

Náš email :    ds.tyrsova @slezskahumanita.cz 

 

 

Kontakty: 

 

ŘEDITELKA  SLEZSKÉ HUMANITY, obecně prospěšné společnosti  : 

                                                            p. Mgr. Hana Pierzachlová    TEL: 596 325 856  

 

VEDOUCÍ  ZDRAV.  a  SOC. SL. (možno i osobní konzultace):   

                                                             p. Anna Šišková                      TEL: 596 315 109  

 

VEDOUCÍ ÚSEKU:                              p. Karin Karasová                  TEL: 596 315 110 

 

SOCIÁLNÍ  PRACOVNICE:       p.  Šárka Filipová                   TEL: 596 315 110 

 

 

 

 

 

 

mailto:ds.orlova@slezskahumanita.cz
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SEZNAM  POTŘEBNÝCH  VĚCÍ: 

 

 platný občanský průkaz 

 průkaz zdravotní pojišťovny 

 diabetický průkaz 

 zdravotní karta klienta pro přeregistrování k MUDr. Palowskému 

/vyzvedněte u bývalého praktického lékaře/ pokud se rozhodnete pro 

přeregistrování 

 termoska 

 1 pár papučí s pevnou patou 

 3x froté ručníky 

 3x utěrka 

 3x tepláky nebo pohodlné kalhoty 

 3x tričko nebo halenka 

 1x mikina neb svetr 

 5x bavlněné ponožky 

 další oblečení dle vlastního uvážení  /zástěra, šaty, spodní prádlo/ 

Pokud v průběhu pobytu dodáte ještě další oblečení, je ve Vašem zájmu 

toto nahlásit personálu, který vše zapíše do osobní karty klienta. Oblečení, 

které si klienti přinesou do Domova, podléhá opotřebení – na tuto 

skutečnost  je třeba brát zřetel v případě propuštění, úmrtí 

 ložní prádlo dle vlastního uvážení 

 doporučujeme, aby osobní věci byly označeny fixem na textil nebo vyšity: 

KAR + jméno klienta 

 jiné věci, dle uvážení klienta  /televize, rádio, obrázky, hrníček, apod./ 

 hygienické potřeby – tyto je nutno průběžně doplňovat: hřeben, zubní 

kartáček, zubní pasta, tablety na zubní protézu, tekuté mýdlo, tělové 

mléko, šampón na vlasy, pěnu na holení, vodu po holení. Muži musí mít 

elektrický holící strojek nebo kvalitní holící strojek /a dostatečnou zásobu 

náhradních břitů/ 

 kompenzační pomůcky – po celou dobu pobytu musí mít vždy veškeré 

kompenzační pomůcky, které  užívá /invalidní vozík, hůlka, francouzské 

hole, chodítko, WC křeslo, WC vozík, zubní protézu, brýle, naslouchadlo 

včetně baterií/. 
 


